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CAROS FORNELENSES,
É com muita satisfação que, passados seis meses, regressamos
com a sexta edição do InFornelos, procurando uma vez mais levarvos as notícias que marcam a nossa terra.
Querido mês de AGOSTO!
Agosto é mês de regressos e reencontros, de festas, arraiais e
romarias. A todos os emigrantes que por esta altura regressam a
casa, sejam bem-vindos!
Vivemos neste mês de agosto um dos pontos altos da freguesia,
com a celebração das festas em honra da padroeira Santa Comba.
Que volte a ser um momento de alegria e confraternização entre
todos os fornelenses e todos aqueles que nos visitam. Que o espírito
de comunidade e amizade se fortaleça e se mantenha durante todo
o ano.
O Eco Festival Terra Mãe voltou a marcar a agenda do mês de julho,
tornando Fornelos o epicentro da sustentabilidade ambiental, que
tem sido nossa bandeira e motivo de reconhecimento desta ecofreguesia. Provámos uma vez mais que somos uma terra viva, onde
o espírito de família, que é marca do festival, prevalece entre as
nossas gentes. A todos os que estiveram presentes e cooperaram
connosco, o nosso muito obrigado!
Nesta edição, damos-vos ainda conta de muitas outras atividades
que marcaram o último meio ano e alguns projetos que estão por vir.
Disponibilizamos uma vez mais este InFornelos online, para
que chegue a todos os fornelenses espalhados pelo mundo.
Acompanhem-nos também nas redes sociais.
Continuamos a contar convosco para unir e dinamizar Fornelos.
Um abraço amigo,

David Fernandes [Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos]

FORNELOS
RENOVA
GALARDÃO
BANDEIRA VERDE
ECO-FREGUESIAS XXI
Fornelos viu renovado pelo segundo ano o galardão
Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI, atribuído pela
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), pelo trabalho
desenvolvido pela freguesia na área da sustentabilidade e
das boas práticas ambientais.
A cerimónia de entrega da bandeira decorreu a 6 de junho,
no Mosteiro de Tibães, em Braga, inserido no GreenFest,
considerado o maior evento de sustentabilidade do
país, onde Fafe e Fornelos se fizeram representar,
nomeadamente com a promoção do Eco-Festival Terra
Mãe.
Nesta segunda edição, Fornelos afirmou-se como uma
das 19 freguesias do país a renovar a bandeira, do total
de 86 freguesias galardoadas este ano. Em termos
globais, Fornelos alcançou o índice de 50% a 60% da
pontuação, resultado da análise de dez indicadores de
gestão sustentável, o que a colocou na 40ª posição a nível
nacional.
“Não ficamos tão bem posicionados como na primeira
edição, em que fomos a 7ª freguesia mais sustentável
do país, mas também não encaramos isto como uma
competição. O que importa é sermos uma eco-freguesia
e afirmarmo-nos enquanto tal”, comenta o presidente da
Junta de Freguesia.
Os indicadores relacionados com a limpeza e manutenção
dos espaços públicos, e a gestão da biodiversidade e
espaços verdes foram onde Fornelos mais se destacou,
com mais de 60% da pontuação possível. Os projetos e
ações previstas para os próximos dois anos também

chamaram a atenção do júri, que colocou Fornelos no ‘top
15’ das freguesias com melhor pontuação, superior a 80%.
“Dá-nos alento para continuar o trabalho e fazer mais,
ter mais iniciativas sustentáveis e outros projetos que
já temos programados implementar nos próximos dois
anos”, afirma David Fernandes.

A promoção do Eco-Festival Terra Mãe, as iniciativas Limpar
Fornelos, Eco-Famílias e Eco-Funcionários, a aposta na
separação e reciclagem de resíduos, no biotriturador
comunitário para evitar a queima de sobrantes, e na não
utilização de herbicidas e pesticidas, foram alguns dos
fatores a contribuir para o galardão a esta freguesia, que
ambiciosa ser uma terra mais verde e mais sustentável.

Av. Sta. Comba, 271
4820 - 427 Fornelos - Fafe

Tel 253 599 011 Fax 253 599 047
canfrei@iol.pt
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MÃOS À OBRA PARA "LIMPAR FORNELOS"
A comunidade voltou a pôr “mãos à obra” em mais uma
edição do “Limpar Fornelos”.
A iniciativa, promovida a 31 de março, reuniu
associações e população de todas as idades, uma vez
mais para limpar a freguesia, sensibilizando para a
causa ambiental.
Cerca de quarenta participantes saíram à rua e,
organizados em grupos, recolheram todo o lixo
encontrado, desde pontas de cigarros, a papéis e
plástico, embalagens variadas, e até um televisor.
Recorde-se que o “Limpar Fornelos” é uma atividade
anual que se insere num conjunto de ações de política
de defesa ambiental adotada pela junta de freguesia.
Graças à iniciativa e a outras ações de sensibilização, a
quantidade de lixo encontrada é, de ano para ano, cada
vez menor, o que é demonstrativo do seu sucesso.
Como é já hábito, houve ainda tempo para a visualização
de um documentário ambiental.

GNR
SENSIBILIZA
PARA A
PREVENÇÃO
DE INCÊNDIOS

"FAMÍLIA
INTELIGENTE
CUIDA DO
AMBIENTE"
A freguesia de Fornelos recebeu
uma sessão de esclarecimento
sobre as obrigações de limpeza
de terrenos como prevenção dos
incêndios florestais.
O Serviço de Proteção da
Natureza e do Ambiente da
GNR alertou e sensibilizou para
a obrigatoriedade de limpeza
do mato 50 metros à volta
das casas, bem como outras
obrigações e exigências legais e
as coimas pelo incumprimento
das mesmas.

Recorde-se que desde 1 de
julho, e até 30 de setembro,
está em vigor o período crítico
de incêndios, no âmbito do
Sistema de Defesa da Floresta
Contra Incêndios. Durante este
período é proibida a realização
de queimas e queimadas. A
proibição impõe-se também fora
deste período em dias de risco
de incêndio “Muito Elevado” e
“Máximo”.

As famílias residentes em Fornelos foram desafiadas
a participar no Eco-Famílias XXI, um concurso que
pretendeu distinguir as famílias com as práticas mais
sustentáveis e que revelam maiores preocupações
ambientais.
O concurso surgiu no âmbito do Eco-Freguesias XXI, um
projeto promovido pela Associação Bandeira Azul que
voltou a reconhecer Fornelos como uma eco-freguesia.
Duas famílias foram premiadas, com alojamento de uma
noite na “Quinta do Minhoto” (1º prémio) e a entrada no
Eco Festival Terra Mãe 2019 (2º prémio).
O concurso “Eco-Famílias XXI” acrescentou valor à
candidatura de Fornelos a eco-freguesia, a par com
o “Eco-Funcionários”, que envolveu funcionários e
colaboradores da junta de freguesia com questões de
sustentabilidade ambiental no seu local de trabalho.

FESTAS DO CONCELHO

GRUPOS CORAIS
DE FORNELOS
PARTICIPARAM NO
40º ENCONTRO
DE COROS DO
ARCIPRESTADO
DE FAFE
Os dois grupos corais da freguesia de Fornelos
participaram no 40º Encontro Anual de Grupos
Corais Litúrgicos do Arciprestado de Fafe, que
decorreu a 12 de julho, na Igreja Nova de S. José.
O Grupo Coral de Fornelos e o Grupo Coral Juvenil
de Fornelos ajudaram assim a abrilhantar a
iniciativa inserida nas Festas em honra de Nossa
Senhora de Antime, que contou com dezoito
grupos provenientes de várias paróquias do
concelho.

FORNELOS
LEVOU

ALEGRIA
DO SAMBA
À MARCHA
LUMINOSA

O Agrupamento de Escuteiros de Fornelos e o Movimento
Amigos de Fornelos juntaram-se para levar o ritmo do samba
à Marcha Luminosa, que encerrou as Festas do Concelho de
Fafe, em honra de Nossa Senhora de Antime.
Com uma alegria contagiante, o grupo de fornelenses dançou
e encantou todos os que assistiram, em clima de pura folia.
De samba no pé, seguindo o som do batuque, o grupo
destacou-se também pelos trajes irreverentes, cheios de cor,
e pelas ‘matrafonas’ entre os presentes a animar a festa.
Fornelos fez-se assim representar no número tradicional das
Festas do Concelho, este ano na sua 75ª edição a recuperar a
participação de várias associações, coletividades e freguesias.

Rua de Paçô nº 107 |
4820-421 Fornelos - FAFE
geral@quintadominhoto.com
965 242 514 |961 858 189

www.quintadominhoto.com
geral@quintadominhoto.com
965 242 514
961 858 189
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AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS REUNIDO
EM ACAGRUP EM VILA POUCA DE AGUIAR

PIQUENIQUE
DOS AVÓS E NETOS
PROMOVEU CONVÍVIO

O Agrupamento de Escuteiros de Fornelos rumou a
Vila Pouca de Aguiar para realizar o seu ACAGRUP.
Cerca de quarenta escuteiros, desde lobitos a
dirigentes, alinharam na aventura, que durante
três dias, de 28 a 30 de junho, promoveu o espírito
de grupo e os princípios do escutismo.
Este ano, a iniciativa apelou ao imaginário do
'Dragon Ball', com os participantes a cumprirem
vários jogos para conquistar as sete "bolas de
cristal", capazes de realizarem desejos.
Várias dinâmicas de grupo, apresentações de
peças e canções animaram o fim-de-semana, que
ficou ainda marcado por uma caminhada pela vila,
uma ida à piscina e uma missa campal celebrada
pelo Padre Vítor Araújo.
O ACAGRUP contou este ano com maior número
de escuteiros participantes, que no final se
mostraram felizes com a experiência, da qual
saíram com espírito de grupo reforçado.

Fornelos fez-se representar entre os mais de
500 idosos e crianças de todo o concelho que
assinalaram o Dia dos Avós e Netos, com um mega
piquenique no Parque de Merendas de Pardelhas.
A iniciativa do Município de Fafe promoveu o
convívio, juntando utentes dos vários centros de
convívio, crianças que participam no programa
municipal de ocupação dos tempos livres nas férias,
entre outros avós e netos que se quiseram juntar.

JUNTA DE
FREGUESIA
ORGANIZA

PASSEIO
CONVÍVIO

AO SOAJO E
PONTE DA BARCA

A Junta de Freguesia de Fornelos vai organizar,
dia 1 de setembro, um passeio à vila de Soajo,
em Arcos de Valdevez, localizada em pleno Parque
Nacional da Peneda-Gerês, e a Ponte da Barca.
A iniciativa é aberta a todos os interessados e
pretende promover o convívio entre a população
fornelense.
As inscrições devem ser feitas na junta de
freguesia e têm o custo de cinco euros. O passeio
é gratuito para crianças até aos 11 anos e adultos
a partir dos 65 anos.
O presidente da junta de freguesia lança o convite
a todos para participarem neste momento de confraternização, partilha e boa disposição.

ECO-FESTIVAL
TERRA MÃE
UNIU MAIS
DE 1.400
FESTIVALEIROS

“Três dias
para mudar
o mundo,
três dias para
mudar de
vida.”

Com o foco na lixo zero e na diminuição da pegada ecológica
do evento, foi promovido um grupo de boleias, reafirmouse a aposta na reciclagem e nos biocompostores, nas
casas de banho secas, nas infraestruturas criadas com
reaproveitamento de materiais naturais, nas loiças de barro
e na já icónica caneca de alumínio. Este ano, houve menos
lixo, apesar do maior consumo. A alimentação foi garantida
pela cozinha comunitária Terra Mãe, com sabores vegans,
orgânicos e conscientes, mas também por associações sem
fins lucrativos a comporem as tasquinhas junto ao palco.
Se por um lado se procurava sossegar a mente, por outro
provocava-se um 'tsunami de consciências'. "Que o alimento
seja a tua medicina", "a natureza é curandeira", "mãe
terra estou a acordar" e "o amor une" foram algumas das
mensagens a envolver quem percorresse o recinto. No final,
todos saíram mais felizes, a sentir que esta é também a sua
casa e família, e prontos a espalhar a mensagem.
De 19 a 21 de julho, o Eco Festival Terra Mãe esteve de
regresso a Fornelos, com um programa repleto de música e
atividades que reforçaram o lema “Três dias para mudar o
mundo, três dias para mudar de vida”.

explorar a natureza, dar asas à criatividade, desenvolver os
sentidos, cantar, dançar e dar os primeiros passos para a
consciência ambiental, a correr e a brincar a tocar na terra,
longe dos tablets e dos computadores.

Nesta 4ª edição, mais de quinze concertos espalharam
boas energias em palco, ao mesmo tempo que o alargado
recinto recebia oficinas, palestras e outras atividades de
partilha de saberes, bem-estar, consciencialização ambiental
e desenvolvimento pessoal e espiritual. Os sentimentos
dominantes foram os de família e união, em celebração e
conexão com a natureza e a vida.

Para a organização, o festival vai se superando a cada nova
edição e esta foi a melhor de todas, com os mais de 1.400
festivaleiros a corresponderam ao espírito de entrega a três
dias dedicados ao perfeito equilíbrio com a natureza.

As atividades para os mais crescidos andaram de mãos dadas
com atividades pensadas para os mais novos, que poderam

O Eco Festival Terra Mãe é organizado pelo Movimento Terra
Mãe e pelo Movimento Amigos de Fornelos, com o apoio da
Junta de Freguesia de Fornelos e do Município de Fafe.

Duzentas tendas e sessenta caravanas lotaram o espaço,
com a maioria das pessoas a ficar os três dias, experienciando
tudo o que o festival oferece. Fornelos recebeu festivaleiros
de todo o país, muitos espanhóis e ainda franceses, italianos,
alemães, holandeses, brasileiros, americanos e mexicanos.
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MÚSICA
DO MUNDO
FEZ-SE OUVIR
EM PLENA
HARMONIA
COM A MÃE
NATUREZA

"Três dias para mudar o mundo, três dias para mudar
de vida" voltou a ser, este ano, o lema do Eco-Festival
Terra Mãe.
Celebrar a vida foi um objetivo cumprido, em espírito
de família que uniu os festivaleiros. A música essa fluiu
em plena harmonia com a mãe natureza, despertando
os sentidos, ora sob a luz quente do sol, ora sob o
brilho da lua.
Se os dias foram preenchidos com dezenas de
atividades de sensibilização para a sustentabilidade
ambiental e de promoção do desenvolvimento pessoal
e vida em comunidade, com a sinfonia da natureza
como pano de fundo, as noites convidaram a "dançar
com os pés na terra" com músicas do mundo.
Pelo palco Terra Mãe passaram mais de quinze
bandas. A primeira noite esteve entregue a Gambeat
(dos Radio Bemba Sound System), aos Terra Livre,
Foice, Tropikaoz e Eye Color Dreams. A noite de
sábado foi animada pelos Olive Tree Dance, Progeto
Aparte, Ósmavati, Maina Materia, Allatantou, Hajradio
e Suna Mantra. No domingo, foram os Nação Vira Lata,
Rickshaw, Flor da Pele, Txiribit e Zanganitos a fazer a
festa.
Diferentes sonoridades, numa viagem pelo mundo,
mas o mesmo espírito de entrega, comunhão e
gratidão, proporcionaram momentos únicos.
Manu Chao, também ele um músico do mundo,
não resistiu a partilhar a sua força em palco, nunca
esquecendo o seu cunho ativista na luta por causas
político-sociais.

Comércio de Automóveis Unipessoal, Lda
www.facebook.com/Guimacar
guimacar96@gmail.com
Arlindo Azevedo Guimarães
telm: 965 083 452
RUA CIMO DE VILA, Nº75 - 4820 - 412 FORNELOS FAFE

MANU CHAO

VOLTOU A SURPREENDER OS
FESTIVALEIROS DO TERRA MÃE
Manu Chao, o conhecido músico de temas como 'Clandestino'
e 'Me Gustas Tu', voltou a surpreender os festivaleiros do EcoFestival Terra Mãe.
Na primeira noite de concertos, o artista francês surgiu em
palco com a banda Terra Livre, para cantarem a música
"Dança da Semente", que gravaram juntos. "Valoriza a
semente que vem do ventre da Mãe / E partilha, vem celebrar
o bem / Deixa de confusão, germina o coração", foi o apelo
deixado de forma cantada ao público.
E se na noite de sábado foi a alegria dos Progeto Aparte a
contagiar o artista e fazê-lo subir de novo ao palco, a noite de
domingo trouxe um final especial a esta edição do festival.
Num concerto de quase duas horas, Manu Chao percorreu
os seus principais êxitos musicais e apresentou alguns temas
novos que estão ainda por vir, frente a uma plateia em delírio
com a energia do músico.
"Obrigada Fafe! Obrigada Terra Mãe" foram as palavras mais
repetidas por Manu Chao, que pelo segundo ano consecutivo
deixou-se encantar pelo espírito que caracteriza este ecofestival. Sempre de sorriso no rosto, o músico terminou
cantando "me gusta este lugar ", com o público ao rubro.

“Semear no presente, colher no futuro”
Tlf: 253 590 678 -Fafe

www.avifafe.pt

Tlf: 255 323 142 -Celorico de Basto
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ESCOLA DE
FORNELOS
QUER
REABRIR

COM MÉTODOS DE
APRENDIZAGEM
PIONEIROS E
INOVADORES

“Projeto
7 Pétalas
procura o
sucesso
escolar,
respeitando as
características
singulares de
cada aluno."

mostraram mesmo interesse em virem para cá viver, pela
oportunidade de educarem os seus filhos desta forma
inovadora, e tomaram a iniciativa de ajudar nos trabalhos
de adaptação do espaço que são necessários.
O edifício continuará a albergar o Centro de Convívio, até
porque a troca intergeracional é defendida pelo projeto.

A Escola de Fornelos ambiciona ser reativada no próximo
ano letivo, com um projeto pioneiro em Portugal, orientado
pela Comunidade de Aprendizagem 7 Pétalas.
Apresentando-se como uma "Escola do Futuro", o projeto
piloto aposta em métodos pedagógicos inovadores
centrados no desenvolvimento bio-integral do ser humano,
tendo como princípios a Felicidade, a Sustentabilidade e a
Cultura de Paz.
Contribuir para uma geração de cidadãos mais autónomos,
conscientes e íntegros, perseverantes, inovadores,
solidários, livres e felizes é o objetivo.
O projeto assume-se como um convite pedagógico flexível
em que as 7 Pétalas representam diferentes áreas de

FORNELOS
ACOLHE

10º ENCONTRO
INTERNACIONAL
ARQUITETURA
3000 E GEOMETRIA
UNIVERSAL

crescimento: o bem-estar físico e desporto (não competitivo);
a área cognitiva articulada de alto nível académico, a área
social e multicultural; as artes; a ecologia; as ciências
aplicadas (produção e workshops) e o desenvolvimento
pessoal.
Depois de ter merecido aprovação do Agrupamento de
Escolas Montelongo, onde surge integrado, o projeto
aguarda aprovação do Ministério da Educação e ganha
força no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular
defendidos pelo Governo.
Cerca de vinte alunos estão já na lista de interessados
a integrar a turma do Projeto 7 Pétalas, a maior parte
proveniente de fora do concelho de Fafe, como Guimarães,
Vizela, Braga, Barcelos e Póvoa de Varzim. Algumas famílias

De 26 a 29 de setembro, Fornelos vai acolher o 10º Simpósio
Internacional Arquitetura 3000 e Geometria Universal.
A co-criação de espaços de aprendizagem em consciência
e harmonia com os ecossistemas será o principal tema do
encontro, que acontecerá sob a forma de retiro, na Quinta
do Minhoto.
O objetivo do simpósio passa por compartilhar ideias
e ferramentas inovadoras, tendo por base a crença de
que juntos podemos contribuir para uma transformação
da Educação reevolucionária com consciência, para as
gerações presentes e futuras.

Os responsáveis pelo projeto sublinham que esta é uma
escola pública para qualquer criança dos 3 aos 13 anos,
mas alertam que não é uma escola para qualquer pai, que
deverá estar alinhado com os princípios aqui defendidos.
Esta escola procura o sucesso escolar respeitando
as características singulares de cada aluno. Para isso,
implementa um sistema colaborativo que se gere pelos
ritmos e interesses de cada criança, que trabalha
conteúdos relevantes em vez de disciplinas, que fomenta a
criatividade, que utiliza as novas tecnologias e que promove
o contacto com a natureza e o mundo exterior humanizado.
A escola tem ainda por base a participação da família e da
comunidade envolvente.
O projeto é um dos setes do género a implementar em
Portugal, com o impulso e orientação do especialista em
educação Professor José Pacheco, fundador da Escola
da Ponte em Portugal e coordenador de Projetos de
Reconfiguração da Prática Educativa no Brasil.

As atividades serão orientadas por Noemi Paymal e Cláudia
Martinho. Noemi Paymal é fundadora e coordenadora
internacional do 'Educatiooon 3000', vice-presidente do
Worldwide Link for Education, investigadora, comunicadora
e antropóloga, que já trabalhou em 56 países, na área
de Antropologia Aplicada e Educação. Cláudia Martinho
é arquiteta, investigadora e consultora de Feng Shui
tradicional. A sua prática inclui oficinas participativas,
caminhadas sonoras, experiência de lugares e círculos de
música. É autora de várias publicações, co-fundadora do
projeto de educação ambiental e criativa Rural Vivo (Gerês),
e coordenadora da 'Architecture 3000 Research Network'.

DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS E
PAVIMENTAÇÕES
MELHORAM
ACESSIBILIDADES

A Junta de Fornelos está a levar a cabo algumas
intervenções em estradas da freguesia, para melhorar
as acessibilidades e resolver problemas de escoamento
de águas pluviais.
A Urbanização do Rielho, que recebeu recentemente
saneamento, é uma das zonas intervencionadas, tendo
sido criada rede de águas pluviais e numa parte passeios
para melhorar os acessos às habitações. Aquela zona
receberá em breve nova pavimentação.
A Travessa do Monte, que tinha sido alargada graças à
cedência de uns metros de terreno de um particular e
construção de um muro de suporte, recebeu reparações
nas bermas para melhor drenagem e escoamento de
águas, e espera agora novo pavimento. Recorde-se que,
antes do alargamento, um carro que entrasse naquela
travessa só conseguiria fazer inversão de marcha
dentro da casa de um particular e viaturas de maiores
dimensões, como uma ambulância, por exemplo, não
conseguiriam circular.
Já na Rua Outeiro de Casal foi feito um muro de suporte,
numa zona que apresentava falta de segurança. A rua
recebeu rede de águas pluviais e também aguarda a
retificação do pavimento.

JUNTA DE
FORNELOS
RECEBEU
OBRAS
DE MELHORIA
A sede da Junta de Freguesia de Fornelos
recebeu obras de melhoria para resolver
os problemas de infiltração de águas que
se vinham a verificar nos últimos anos.
A intervenção incluiu o isolamento do
edifício, nomeadamente na cobertura, e
o arranjo interior das zonas afetadas.
A obra permitiu dotar a zona
administrativa de maior conforto, não só
para quem ali trabalha, mas para todos
os que a visitam.
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COMUNICADO
2ª FASE:

ESTRADA
NACIONAL
RECEBE
SANEAMENTO
As empreitadas de instalação de rede de
saneamento continuam na freguesia de
Fornelos.
A Águas do Norte tem atualmente em
execução a segunda fase destas obras
na Estrada Nacional. Esta ligação
compreende toda a Estrada Nacional
desde a zona do Restaurante Forte até à
zona dos cafés.
Mais empreitadas de instalação de
saneamento são esperadas nos próximos
tempos, nomeadamente na Avenida de
Santa Comba, desde a Padaria Nova Doce
Retiro até à Doçaria de Fornelos. Esta é
uma das intervenções mais esperadas,
dado ser a porta de entrada na freguesia
a partir de Fafe e aguardar esta instalação
para obras de requalificação.
A junta de freguesia apela à tolerância
dos moradores dados os inconvenientes
que as obras possam causar e reforça
a importância de as pessoas ligarem as
suas casas para tratamento das suas
águas residuais.

AULAS DE YOGA NO
EDIFÍCIO DAS ASSOCIAÇÕES
O Edifício das Associações vai receber aulas de
yoga aos sábados à tarde.
As inscrições estão abertas na junta de freguesia,
para constituição de uma turma.
As aulas deverão ter início no mês de setembro.
O espaço recebeu recentemente, durante cerca
de cinco semanas, um curso de yoga promovido
pelo Movimento Terra Mãe. A parte teórica de
introdução ao yoga aliou-se à parte prática, que
será agora mais explorada com novas aulas.
As aulas são abertas a todos os interessados.

A Junta de Freguesia de Fornelos vem por este meio informar e
esclarecer a população sobre o ponto de situação e os factos que
originaram um processo em tribunal da firma M. Couto Alves, SA
contra esta Junta de Freguesia, que a levaram a ter de assumir o
pagamento de 108.800€ àquela empresa de construção civil.
Relata-se sucintamente os factos:
A 4 de março de 2009, o anterior executivo da Junta de Freguesia de
Fornelos celebrou um contrato de empreitada com a firma M. Couto
Alves, SA, no valor de 77.902,30€ (+IVA), para a “Pavimentação de
vários Caminhos na Freguesia de Fornelos” (Rua da Escola, Rua do
Cruzeiro, Urbanização do Monte D’Além), com prazo de execução
de 90 dias.
Em 3 de junho de 2009, o anterior executivo adjudicou à mesma
firma a Pavimentação da Urbanização de Rielho e da Rua da Fonte
Fria, ambas pelo valor de 17.365,17€ (+IVA) e nesse mesmo dia 3 de
junho de 2009, através de um ofício, deu conta do atraso nas obras,
bem como de defeitos verificados nas obras da Rua do Cruzeiro e
na Urbanização Monte D’Além.
Posto isto, a M. Couto Alves, SA instaurou um processo no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga, contra a Junta de Freguesia de
Fornelos, reclamando uma dívida de 105.402,33€, referente a
faturas em dívida por conta das obras, bem como juros até integral
pagamento.
A Freguesia só tomou conhecimento deste processo em finais
de 2013, e após a tomada de posse do atual executivo em finais
de 2014, o mesmo decidiu manter o advogado de defesa e as
testemunhas indicadas pelo anterior executivo, uma vez que eram
eles os verdadeiros conhecedores dos factos.
Mediante as peritagens técnicas feitas no decorrer do processo,
verificou-se que as obras padeciam de defeitos, decidindo por isso
a Srª Drª Juíza que deveria ser feito um abatimento na dívida no
valor de 20.402,33€. O valor da dívida ficaria então em 85.000€,
acrescidos de 54.937,94€ de juros relativos ao período do processo,
ficando assim o valor total da divida em 139.937,94€.
Face ao desenrolar do processo, à Junta de Fornelos não restou
senão encontrar a solução menos gravosa para a freguesia. Um
acordo entre as partes, permitiu que o valor em dívida ficasse em
85.000€, acrescido de 23.800€ de juros, reduzindo assim em cerca
de 31.000€ o valor de juros a pagar. Ficou então acordado que teria
de ser pago imediatamente o valor de 55.000€ (que foi pago a 1009-2018), e o restante valor de 53.800€ até setembro de 2019. No
total, o pagamento ascenderá a 108.800,00€.
O investimento em Fornelos padeceu em 2018 e irá padecer em
2019, pois com a herança deste processo, não é possível à atual
Junta de Freguesia fazer as obras planeadas, uma vez que o
dinheiro que seria para os investimentos tem de ser direcionado para
pagamento da dívida.
Estando prestes a vencer a data do segundo pagamento, a Junta de
Freguesia está à procura das melhores soluções para cumprimento
do acordo.
Fica o compromisso de que tudo o que for possível fazer continuará
a ser feito, pelo desenvolvimento de Fornelos.
Fornelos, 14 de agosto de 2019
A Junta de Freguesia de Fornelos

CENTRO DE CONVÍVIO RECEBEU
CONCERTO TERAPÊUTICO
POR VIBRAÇÃO E SOM

TIME TO DO
PROMOVEU
FESTA DOS ZÉS

O Centro de Convívio de Fornelos recebeu um concerto
terapêutico através do som e da vibração, proporcionado
pelo projeto de musicoterapia “Eye Color Dreams”.
Dos mais novos aos mais velhos, a população da
freguesia encheu o espaço para participar na experiência
de meditação e profundo relaxamento, comprovando
que “o som é um veículo para a mente viajar”.
Taças tibetanas, gongos planetários, sintetizadores,
flautas nativas americanas, tambores, xilofones e
shakers de sementes foram alguns dos instrumentos
melódicos que guiaram os participantes.
O projeto de musicoterapia acredita que as vibrações
das taças e dos gongos agem sobre o corpo de forma
harmoniosa, proporcionando um sentimento de bemestar, equilíbrio energético e uma grande paz interior.
Mais concentração, expansão da criatividade e ajuda a
libertar a mente de medos e bloqueios são alguns dos
benefícios apontados.

ARRAIAL MINHOTO ANIMOU

A associação Time To Do manteve viva a tradição em
Fornelos, promovendo pelo terceiro ano consecutivo a
Festa dos Zés, uma festa exclusiva a todos os “Josés” de
primeiro nome, um dos nomes comuns do nosso país, no
dia 1 de maio.
Recorde-se que este encontro esteve esquecido durante
quase 20 anos e foi recuperado pela associação em 2017.
O programa contou uma missa solene, celebrada pelo
pároco da freguesia, José Carneiro, seguida de uma visita
ao cemitério para honrar os Zés falecidos da freguesia
de Fornelos. As comemorações prosseguiram com um
almoço exclusivo aos Josés inscritos, abrindo-se depois a
festa a todos os Não-Zés, com música e animação.

CENTRO DE
ATIVIDADES
OCUPACIONAIS
DA CERCIFAF
O Centro de Atividades Ocupacionais da CERCIFAF
situado na Rua dos Ferreiros, em Fornelos, esteve em
grande animação com um Arraial Minhoto, promovido
pela instituição em parceria com o Movimento Amigos
de Fornelos.
No espaço decorado a preceito, o momento foi de grande
diversão e convívio entre todos os presentes. O Grupo
de Bombos da CERCIFAF e o Grupo de Cavaquinhos
Memórias Vivas garantiram a animação musical.
Em típico arraial minhoto, não faltou a sardinha assada,
o caldo verde, as bifanas e as sobremesas, degustados
por entre sorrisos e conversas.
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CAMINHADA
SOLIDÁRIA
DO GRUPO
CORAL JUVENIL
AJUDA MOÇAMBIQUE
CLUBE DE JORNALISMO
DA ACR FORNELOS LANÇA

PONTO E VÍRGULA
O 29º aniversário da Associação Cultural e Recreativa
de Fornelos, em janeiro, foi a data escolhida para o
recém criado Clube de Jornalismo do colégio lançar
a primeira edição do jornal escolar "Ponto e Vírgula".
Dinâmicos, determinados e cheios de ideias, o grupo
de alunos aceitou o desafio de "fazer das palavras o
veículo de comunicação" e divulgar o que se faz na
instituição.
Para além do jornal, que vai já na terceira edição,
nasceu um canal de Youtube — a ACR TV — e o
blogue "Ponto e Vírgula", que pode ser consultado
em http://pontoevirgula-acrf.blogspot.com, para
acompanhamento do trabalho dos alunos.

A ideia do "Clube de Jornalismo e Multimédia" nasceu
por sugestão de uma equipa de docentes dinâmica,
com vontade de inovar, e foi acolhida de braços
abertos pelos jovens repórteres, inspirados em
Fernando Pessoa: “Deus quer, o Homem sonha, a
obra nasce”.
Desenvolver a autonomia e a criatividade dos alunos,
bem como dar a conhecer o que de bom e positivo se
faz dentro da instituição são os objetivos.
Na mais recente edição, os destaques vão para
uma visita ao Lar da Criança, a celebração do Dia
da Comunidade Escolar, o Dia do Autor Português e
"Uma visita muito especial".

O Grupo Coral Juvenil de Fornelos organizou, a 13 de
abril, uma caminhada solidária na freguesia, a favor das
vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.
Foram várias as pessoas que quiseram dar o seu
contributo, juntando-se à causa. No final da iniciativa,
o valor total conseguido foi de 124,00 €. O valor
foi entregue aos Párocos da freguesia, que ficaram
encarregues da missão de o fazer chegar a Moçambique.
Esta foi a 3º edição de caminhada solidária promovida
pelo grupo, que nas últimas edições ajudou os animais
do Canil Municipal de Fafe.
O Grupo Coral Juvenil de Fornelos agradece a todos os
que contribuíram.

1º TORNEIO DE SUECA DAS ASSOCIAÇÕES
O Movimento Amigos de Fornelos promoveu, no início do ano, o
primeiro Torneio de Sueca das Associações.
A iniciativa foi realizada em parceria com a Associação Sereno Remate
e teve como objetivo promover o convívio entre a comunidade.
O Edifício das Associações foi o local escolhido para o torneio, que
contou com prémios para os três primeiros classificados.

A Associação Sereno Remate promoveu um jantar
solidário para com a UNICEF.

ASSOCIAÇÃO
SERENO REMATE
SOLIDÁRIA
COM A UNICEF

O grupo que habitualmente se reúne para jogar petanca,
no Edifício das Associações, uniu-se assim na luta contra
a miséria infantil, mostrando-se sensibilizado com as
crianças que não têm defesa e são vítimas da guerra,
da fome, da falta de medicamentos e equipamentos
escolares.
A iniciativa resultou na angariação de cerca de 150
euros, entregues na totalidade à UNICEF.
A associação tem ainda em exposição diversos artigos,
no Edifício das Associações, numa Feira Solidária para
a qual a comunidade é convidada a contribuir com a
oferta e compra de objetos.

FOLIA CARNAVALESCA
TOMOU CONTA DE FORNELOS
O recinto da Igreja de Fornelos voltou a ser tomado pela
folia do Carnaval, na noite de 4 de março.
Com organização dos Escuteiros de Fornelos e
envolvimento da comunidade, a festa procurou cumprir
a tradição.
Depois de um animado desfile, de boneco às costas,
a queima do Pai das Orelheiras foi o momento alto, ao
som do rufar dos bombos dos escuteiros.

CELEBRAÇÕES
PASCAIS
ENVOLVERAM A
COMUNIDADE
A Paróquia de Santa Comba de Fornelos viveu com devoção as
celebrações pascais.
As solenidades da Semana Santa contaram com a liturgia
própria do Domingo de Ramos e a celebração da Via-Sacra
Interparoquial, que voltou a unir em oração e comunhão as
Comunidades de Fafe e de Fornelos, numa caminhada de
reflexão assente na meditação das estações da Paixão do
Senhor, que foi muito participada.
Com os meninos da catequese, o Tríduo Pascal lembrou o
gesto de Jesus ao lavar os pés aos Apóstolos. A Vigília Pascal
prolongou as celebrações, que culminaram na Missa de
Páscoa e nas Visitas Pascais, as primeiras com o Padre Vítor
Araújo como pároco de Fornelos. Com o gesto simples e passos
ligeiros entrou na casa dos seus paroquianos anunciando com
alegria que Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia!
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FORNELOS EM FESTA
EM HONRA DA
PADROEIRA SANTA COMBA
De 9 a 11 de agosto, a freguesia de
Fornelos esteve em festa, em honra
da padroeira Santa Comba, com a
concentração dos festejos no terreiro do
Solar da Luz.
As celebrações tiveram início na sextafeira, com uma procissão de velas, com
a imagem da padroeira, desde a Igreja
Paroquial até à Capela de Nossa Senhora
da Luz, contando com a presença dos
Escuteiros de Fornelos.
O bar da festa abriu com o cantor fafense
Carlos Pires, autor do ‘Vira de Fafe’, que
veio acompanhado com o seu grupo e dj
para grande animação. A noite terminou
com uma sessão de fogo de artifício.
No sábado, um Grupo de Bombos
percorreu a freguesia, logo a partir
das 8h00. Pelas 18h00, houve missa

vespertina na igreja, animada pelo Grupo
Coral Juvenil de Fornelos.
À noite, a animação esteve a cargo da
Banda Xystema, a que se seguiu uma
Festa da Juventude, com o dj Nino.
No domingo, a freguesia viveu o ponto
alto da festa, com a Eucaristia Solene,
na qual sete crianças fizeram a primeira
comunhão e quatro adolescentes a
profissão de fé. A missa foi animada pelo
Grupo Coral de Fornelos.
De tarde, a procissão em honra de Santa
Comba percorreu as ruas da freguesia.
O Rancho Folclórico de Fafe garantiu
a animação, à noite, encerrando os
três dias de festa com uma sessão de
morteiros.

SANTA COMBA DE FORNELOS

TERRA + VERDE

RUA CIMO DE VILA 257,
4820-419 FORNELOS FAFE

TLF: +351 253 597 631
EMAIL: jf.fornelos@fafe.com

